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Ročník VI / číslo 4                                                                                 18.10.2007                      
 
Jak vyplývá  z informací ze zasedání zastupitelstva, dostala obec Lubník  nabídku na 
VÝSTAVBU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN   v katastru obce. Zastupitelstvo již absolvovalo 
„školení“ neboli přednášku na toto téma a obecní úřad má zájem zajistit podobnou přednášku 
pro všechny zájemce  z řad občanů. Zatím ještě není znám termín,  pravděpodobně by se 
uskutečnila v měsíci listopadu 2007. Poté by následovala občanská anketa k případnému 
umístění elektráren.  Kdo  by si chtěl v klidu a podrobně prostudovat dokumenty, najde je na 
stránkách obce /www.lubnik.cz/  v oddíle „současnost“. 
 
 
Když je již zmínka o  INTERNETOVÝCH  STRÁNKÁCH   OBCE - obecní úřad by je chtěl 
více zatraktivnit a zaktualizovat. Byl ustanoven  nový správce těchto stránek, uvidíme, jak se 
mu to podaří. Ne  všechno však závisí jen na správci. Chtěli  bychom tímto vyzvat organizace 
v obci, t.j. SDH a TJ Sokol, aby více využili stránek obce k propagaci své činnosti a buď sami 
dodali materiál , ať už písemný či ještě lépe fotografický, správci k umístění na internet, nebo              
ho kontaktovali a požádali o vytvoření  např. fotek či reportáže z nějaké své akce.  
 
 
Znovu připomínáme, zejména podnikatelům, možnost zúčastnit se dotačního programu 
LEADER. Informační materiály byly vyvěšeny na Úřední desce a jsou i na  elektronické 
úřední desce. Zájemci mohou získat více informací na www.orlicko-trebovsko.cz, rubrika 
MAS, nebo se obrátit na poradce MAS ing Hofrichtera, tel.739 447  995,e-mail 
hofrichter@ohgs.cz 
___________________________________________________________________________ 
 
NEMÁTE  INTERNET ?? Potom není nic jednoduššího, než navštívit  místní knihovnu               
a využít  zdejšího  BEZPLATNÉHO   přístupu. Otevřeno je v sobotu od 14 do 16 hodin,              
je možné se dohodnout i o návštěvě v době úředních hodin obecního úřadu. 
___________________________________________________________________________ 
 
Teď je ten správný čas na výlet! Sbor dobrovolných hasičů v Lubníku pořádá  dne 3.11.2007    
ZÁJEZD  na  Jižní Moravu  DO VINNÉHO  SKLÍPKU. Pro bližší informace nebo rezervaci 
volejte p.Karla Šilara – tel. 605 515 157. 
  
 
ODLOŽTE  SVÉ POTÍŽE A NEMOCI !  Náš pan doktor MUDr Rajbl  totiž nebude ve dnech 
15.10.2007 až 23.11.2007 ordinovat. Samozřejmě bude řádně zastoupen, rozpis je vyvěšen  
v prodejně p.Langhamerové. 
___________________________________________________________________________      
 
Malá připomínka ke sběru  PAPÍRU – kontejner se vyváží každé  4 týdny, takže letos to bude 
ještě 8.11. a 6.12. Prosím neukládejte papír ke kontejneru, pokud je plný,  nanejvýš v den 
sběru, protože případný rozmočený papír nechce odvozce brát.  
 
 



________________________________________________________________ 
INFORMACE ze schůze obecního zastupitelstva v Lubníku dne 8.10.2007 
 
- zastupitelé byli seznámeni  s nabídkou výstavby t.zv.větrného parku v katastru obce Lubník. 
Zástupci potenciálního investora podali informace  o obnovitelných zdrojích energie obecně, 
o principech, způsobu výstavby, ekonomice provozu větrných elektráren, o jejich  výhodách           
i  možných námitkách proti jejich umístění. Dále informovali, jaký je postup při realizaci 
projektu a jaký přínos pro obec znamená tato realizace. Prvním krokem je samozřejmě získání 
souhlasu obce.  Zastupitelstvo bude o této nabídce ještě jednat a rozhodnout by  mělo  na 
příštím zasedání OZ, t.j. v prosinci  toho roku. 
 
- zastupitelé projednali Zadání územního plánu obce Lubník. Po vypracování návrhu zadání a 
jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí  byla vyhodnocena stanoviska  a požadavky orgánů 
státní správy, vyjádření  institucí a správců sítí, připomínky sousedních obcí i místních 
občanů.  Po zapracování připomínek vznikla konečná verze, která byla zastupitelstvem 
schválena / 7 pro/.  
 
- obec obdržela žádost o prodej pozemku od Romana Langra, Lubník čp.2 , za účelem 
výstavby rodinného domku. Jedná se o  p.č. 701 /11  a  701 /13 ,  které se nacházejí  pod   čp.8 
/ Novotný/.  Zastupitelstvo s prodejem souhlasí / 7 pro /.  
Zastupitelstvo projednalo koupi pozemků pro obec od Pozemkového fondu ČR, a to p.č.96/ 2  
/část stráně nad  místní komunikací od Minářových  k Totuškovým /  a p.č. 99 / část  louky  
proti Minářovým.   Kupní smlouva byla schválena / 6 pro, 1 se zdržel /. 
Dále zastupitelstvo projednalo koupi pozemku p.č. 2278  od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, který je rovněž částí louky proti Minářovým. Kupní smlouva byla 
schválena / 6 pro,  1 se zdržel /. 
- obec vyhověla žádosti Pozemkového úřadu v Ústí nad Orlicí, který je investorem staveb 
v rámci   pozemkových úprav,  a odkoupí část pozemku na katastru obce Tatenice p.č. 2920, o 
rozloze 78 m2, na kterém ústí komunikace vedoucí kolem čp.5 k Tatenickému potoku.  
Zastupitelstvo souhlasí  / 6 pro, 1 se zdržel /. 
 
- zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce                      
na pozemkové  parcele 2125,  jedná se o přeložení sloupu el.vedení  / 7 pro / 
- zastupitelstvo schválilo  rozpočtové opatření  č.174  na poskytnutí neinvestiční dotace                        
od  Pardubického kraje  na hospodaření v lesích - obnovu a výchovu  porostů – ve výši 12 636 
Kč / 7 pro /.   
 
Starosta informoval :  
- na stavebním pozemku  „U  hřiště“  jsou  obsazeny 3 parcely, s budoucími stavebníky byly 
uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí.Jedna parcela  dosud zbývá  volná. 
- na vyasfaltování  nádvoří u bytovky byla vybrána firma STRABAG, která  by měla vykonat 
příslušné práce do 30.11.2007. Cena cca  500 tisíc Kč. 
-  plánuje se přemístění kontejnerů na železo  od čp. 5  za čp.22 / Minářovi/.  Jde o to, aby 
byly kontejnery více na  očích a  nevznikala tam nekontrolovaně skládka nejrůznějšího 
odpadu, možná dovezeného i z jiných obcí. 
 
- v diskusi se hovořilo na téma větrných elektráren.  Zastupitelstvo doporučuje  zajistit 
informativní přednášku  pro občany a následně  uspořádat  anketu k možnému umístění 
elektráren na katastru obce. 
___________________________________________________________________________           


